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احلمد هلل الذي رفع هذه اللغة وأعلى شأنها حيث أنزل بها خير كتبه، وأفضلها، والصالة والسالم 
على أفضل األنبياء وخامت الـمرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

أما بعد..

مــــــــقــــــــــدمــــــــــــة

م لزمـالئـنـا الـمعـلمني والـمعلمـات وأبنـائنـا التـالمـيــذ والتلـمـيـذات هـذه الطبعــة  فيــسرنـا أن نقـدِّ
الـمطّورة من كتاب قواعد اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي.

خـالله  مـن  تتحقق  الـذي  الـمستوى  إلـى  الدراسية  بالـمقـررات  لالرتقــاء  تطــويــره  مت  حـيـث 
األهــداف التربوية والتعليمية وفق سياسة التعليم في الـمملكة العربية السعودية.

لـذا قـام فـريـــق التطـويـر بإعــادة النظـر فـي كتب قــواعــــد اللــغــة العربيـــة للمرحــــلة االبتـــدائيــــة 
واالستفــــادة من:

- نتائج التقارير الـميدانية حول وضع مقررات قواعد اللغة العربية.
- مقررات قواعد اللغة العربية اخلاصة بوزارة التربية والتعليم.

- كتب اللغة العربية للمـــرحـــلة االبتدائيــة في بعض دول اخلليـــج العربــــي والدول العــــربيـة األخـــرى.

فهـم  والـتلــمـيـذات على  الــتـالمــيذ  ُيعـني  ـا  الكتــاب منًحى علمـّيً هــذا  إعــداد  فـي  نحـونـا 
اللـغـة وســالمـة استعمالها وحتقيًقا لهذا الهدف راعينا األسس اآلتية:

1- الـموازنة بني موضوعات الكتاب واخلطة الدراسية الـمحددة للمادة.
2- تبسيـــط الـمسائـــل النحـويـــة واالقــتـصـار مـن الـموضوعــات على مــا يـدركــه التـالمــيــذ 

والتلميذات ويحتاجون إليه في هذه الـمرحلة.
3- حتـديـد بعـض األهــداف السلوكيــة الـمتـوقـع حتقـيـقـهـا مـن كـلِّ درس وتركـنــا للمعلم 

والـمعلمة استكمالها.
4 - التنويع في عرض الدروس مبا يتالءم مع الـمفاهيم الواردة فيها، فمثاًل:

) أ ( الـمفــاهيم التي ترتبط بخبرات سابقة لدى التالميــذ والتلـمـيـذات ُعـرضـت مــن خــالل 
صور متنـوعـة ُتعني على ربـط خبراتهم وحتفزهم على التعلم الذاتي والتفاعل مع اخلبرة 

الـمقّدمة بصورة متكاملة.

نـهــج التــطـويـر :
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)ب( الـمفـاهيـم النحـويـة اجلـديـدة اُعتمـد فـي عرضهــا على استنبـاط القـواعـد النحـويــة مـن 
نصوص أدبية هـادفــة أو من أمثلـة ذات معنى اقتضتهـا طبيعـة القاعـدة.

)جـ( الـمفاهيم التي درست في موضوعات متفرقة ُعرضت من خالل أنشطة يشارك التالميذ 
والتلميذات في حلها؛ للتوصل إلى القاعدة.

ومن هنا يتوجب تفعيل دور التالميذ والتلميذات في الدرس، بحيث يقوم كل منهم بألوان 
من النشاط من ُمالِحظ إلى ُمقاِرن إلى ُمستنتج إلى مكتِشف للقاعدة بإشراف من الـمعلم 

والـمعلمة.
لغوّيًا  وزاًدا  إسالميًة  قيًما  إيجابية حتمل  تنطوي على مضامني  أدبية،  اختيار نصوص   - 5
وفكرّيًا يفيد التالميذ والتلميذات ويربطهم ببيئتهم، مع األخذ بعني االعتبار مناسبتها 

لسنهم ومرحلتهم.
6 - تزويد بعض الدروس برسوم تخطيطية حتت عنوان )تعلمت من هذا الدرس(، وبفوائد 

تعني الـمعلمني والـمعلمات وتالميذهم، وال ُيختبرون فيها.
7 - إتباع كل درس بتدريبات منوعة مشوقة تقيس أهداًفا مختلفة، وُتعني على ممارسة اللغة 
بصورة صحيحة، مع التدرج فيها من السهل إلى ما يحتاج إلى التفكير والتأمل الـمالئم 
ملستوى التالميذ والتلميذات، كما ُأجيب عن بعضها حتى تكون مثااًل يحتذى، واختيرت 
نشاطات لغوّية وألعاب تعليمية تربوية حتول الصف إلى َمْرَتع تطيب فيه نفوسهم وتتفتح 

عقولهم وتنمو قدراتهم في جو من التعلم الـممزوج بالتعاون والـمرح.
8 - جمع القواعد النحوية الـمرتبطة ببعضها حتت عنوان )قواعد تعلمتها ولن أنساها(، 

زة. وإتباعها بتدريبات ُمعزِّ
9 - تخصيص مساحات إلجــابـة التـالميـذ والتلميـذات عـن التدريبـات وبذلك ُيغني الكتاب 

عن استخدامهم لدفاتر خاصة بالواجبات.
هذا هو منهج الكتاب )تعليم القواعد بأعلى درجة من اإلتقان والتشويق(.

فـريق التـطوير
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7

الدرس األول : الكالم املـفـيـد

ا نتكلم : َهيَّ

) أ (

الُم عليُكم ورحمُة اهلِل. - السَّ
- َكْيَف َحالُك؟

- َلْم َأرك اليوَم، َعسى أْن يكوَن خيًرا؟
- ال َبْأَس عليك،  طهوٌر إْن شاَء اهلُل.

الُم َعليكم  - َأراَك غًدا إْن شاَء اهلُل. السَّ
ورحمُة اهلِل وبركاُته.

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذُة - بإذن اهلل - أن :
- يعبِّرا بجمٍل مفيدة عن فكرة ُمعطاة.

نا جماًل مفيدة من كلمات مبعثرة. - يكوِّ
- يكتبا حواراً بينهما وبني طرف آخر.

٭٭ يختار املعلم اسمني لعلمني مذكرين ويضعهما في اخلانتني اخلاليتني.

     وتختار املعلمة اسمني لعلمني مؤنثني وتضعهما في اخلانتني اخلاليتني.

- وَعليُكم الّسالُم وَرْحمُة اهلِلِ وبركاُته.
- ِبَخيٍر واحلمُد هلِل.

- َتِعْبُت َقِلْياًل.
- َجَزاك اهلُل خيًرا.

- وَعليُكم الّسالُم ورحمُة اهلِلِ وبركاُته.
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ُمناقشٌة واستنتاٌج

س - َماَذا استخدَم َطَرَفا احلوار عنَدما حتدَثا عبَر الهاتِف؟)1(           )الكـالم(
ا في نفِس ُكلٍّ منهما؟                             )نـــعـــم( َر الكالُم عمَّ س - هْل عبَّ

ا في نفسي )سواء في البيِت أم في السوق..( س - َأذُكر مواقَف ُأخَرى ُأعبِّر فيها بالكالِم عمَّ

انيِة. ورِة اأُلولى والثَّ َن حتَت الصُّ - َأقرُأ الكالَم املدوَّ
ورُة؟                 )نعم( ا َتْشتمُل عليه الصُّ ر الَكالُم َعمَّ س - َهْل عبَّ
ورِة الثالثِة؟ ا أراه في الصُّ س - ما الكالُم الذي َأستطيُع التعبيَر بِه عمَّ

ا في نفوِســنا بالــكـــالم. ـــُر عمـَـّ نعبِّ

) ب (

...........................................................................................َيْدعو الولُد َربَُّهالّنخلُة مثمرة

ُمناقشٌة واستنتاٌج

)1( يسمي املعلم وتسمي املعلمة طرفي احلوار كما وردا في احلوار السابق.
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ا نـراُه بالكـــالِم. ُِّر عــمَّ نعبــ

ا نبني : َهيَّ

ُن الكالُم )أو اجلملة(؟                            )ِمْن كِلمَتنْي َأْو أكَثـــــر(   س - ِمْن َكْم كلمة يتكوَّ
ا ) غير ناقص (؟                     )نعم( س - هل أفادْت كلُّ جملٍة معًنى تاّمً

ى جملًة مفيدًة( ا؟                                )ُتسمَّ ى اجلملُة إذا أفادْت معًنى تاّمً س - ماذا ُتسمَّ

َأْقرُأ مرًة ُأخرى وُأالحُظ :

يدعو الولُد ربَُّهالنخلُة مثمــرٌة

ُمناقشٌة واستنتاٌج

ى كالًما  ـــا ُيسمَّ َن من كلمتنِي أو أكَثـــر وأفـــــاَد معًنى تـاّمً كــلُّ كــالٍم تكــوَّ
مفيداً )جملة مفيدة(.

الَقــاعــــدة :

ا نراه. - الكالُم هو وسيلُتنا للتعبيِر عّما في َأنُفِسنا وعمَّ
ى جملًة مفيدًة. ا، وُيسمَّ َن من كلمتنِي أو أكَثر وأفاَد معًنى تاّمً - الكالُم : هو ما تكوَّ
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رِسَتَعلَّمُت ِمن َهَذا الدَّ

ا. ُن ِمْن َكِلَمتنْي َأْو َأْكَثَر وتفيد َمْعنى تاّمً اجلملة الـمفيدة : َتَتكوَّ

الكالم الـمركب من كلمتني

من ثالث كلمـــات

كبيرٌةالشاحنُة

البضائَعالشاحنُةحتمُل

أكثر من ثالث كلمـــات

الـمواصالِتوسائِلِمْنالقطاُر
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َتْدِريباٌت

1
٭ َأقرُأ اجلمَل الـُمفيدَة اآلِتية :

1 - ُأحبُّ َوَطني.
ُعوديَُّة. ُة السُّ 2 - َوَطني الـَممَلكُة العربيَّ

َبِويَِّة. ِة النَّ نَّ 3 - َتستمدُّ مملكتي أحكامها من القرآن الكرمِي والسُّ
سِة. 4 - تتميُز ِبالدي بوجوِد األراِضي الـمقدَّ

2
َتوي على ُجملٍة ُمفيدٍة :  ٭ َأضُع عالَمة )✓( حتَت كلِّ دائرٍة حَتْ

٭ هذه العالمة تدل على طلٍب واحد.

لوُن العلِم 
أخضُر

يقُع الـمسجُد 
احلراُم في

يْكُثر النَّخيُل 
في بالِدنا

الرياُض عاصمُة 
اململكِة

اجلوُّ 
ِفي أبها
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3
َن جـــمـاًل مفيدًة : ٭ َأِصُل الكلماِت في الـمجموعِة ) أ ( مبا ُيناسبــــــها في الـمجموعِة )ب( أُلكــوِّ

الصادُق
الـمهندُس

اْنَهْض
إذا َزاَرنا ضيٌف

ُم اجلاُر يقدِّ

ُم البناَء. ُيَصمِّ
ِمَن النَّوِم مبكًرا.

الـمساعدَة جليرانِه.
يحّبُه اهلُل والناُس.

نكِرُمه.
ُم املروَر. ينظِّ

يساعُد  -  رجٌل  -  تلميٌذ  -  أمانةِ  -  َنسَي  -  َناَدى

٭  َأضُع كلَّ كلمٍة مما تقدَم في الـمكاِن الـمناسِب :

، ................................... والــَده في التجـارِة. اْشَتـــرى .................................... منـه مالبــَس  حـامٌت ...................................... مجـدٌّ
ُجَل وأَعطاُه النقوَد، َفُسرَّ  و ..................................... بقيـَة نقوِده وَمَشى. َجـرى حاتٌم و ..................................................... الرَّ

ُجُل من .......................................... َحاِتٍم. الرَّ

4

بأ
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5
َن منها جماًل مفيدًة:  ٭ ٭ أَقرُأ كلماِت ُكل سطٍر، ثم أُعيُد كتابتها أُلكوِّ

1 - السوِء - أحفُظ - َعْن - لساِني - قوِل
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ُدَنا - والـمعارف. 2 - بالعلوِم - الـمكتبُة - ُتزوِّ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

3 - أطفأْت - الـمصابيَح - عِن احلاجِة - هناُء - الزائدَة.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ِمِي - الواجِب - َفَعَتَب عليَّ رُت - ُمَعلِّ 4 - ِفي أداِء - َقصَّ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

5 - اهلُل - أوجَب - َعلى األبناِء - إلى آباِئهم - اإلحساَن.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

( بجملٍة مفيدٍة: ُأَعبِّر عن )اأُلمِّ
ِمْن كلمَتني

....................................................................................................................

َأْكَثر ِمْن كلمتني

....................................................................................................................

6
َصْوٌت َعْذٌب

َبْسَمٌة 

َحَناٌن 

 ُحْضٌن َداِفٌئ

 َعْطٌف

 َسَعاَدٌة

٭٭ هذه العالمة تدل على طلبني.
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7
َن منها فقرًة كاملًة: َأقرُأ اجلمَل اآلتيَة جيًدا، ثم ُأعيُد كتابَتها أُلكوِّ

ٌت جتاريٌة. ِبه مساكُن وَمَحالَّ
وَله َرِصيَفان َعريَضان َيِسيُر عليهما الناُس.

وإذا كانْت حمراَء توقََّفْت.
ُم حركَة الـمروِر. وِفيه إشاراٌت تنظِّ

شاِرُعنا واسٌع منظٌم.

فإذا كانِت اإلشاُرة خضراَء انطلقِت السياراُت.

شارُعنا ............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

توقََّفْت.
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8
أقرُأ القطعَة اآلتية:

َشبَّ حريٌق في البيِت الـمجاور لبيِت ُعَمر، فخرَج أهُل 
البيِت يستِغيُثوَن، َفُهِرَع الناُس ِلنْجَدِتهم وُمساعدِتهم، 
برجاِل  ا  هاِتفّيً باالتِّصاِل  َبادَر  َأْن  إال  ُعَمر  ِمْن  كان  وما 

الدفاِع الـمَدِني.

فاع الـمَدني. ) أ ( ُأَدّوُن َرْقم الدِّ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

فاِع الـمَدني. )ب( َأْكُتُب الـمحادثَة التي دارْت بني عمَر ورجِل الدِّ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

الـمدني في عباراٍت  الدفـــاِع  َر ما حدَث بعَد وصوِل رجاِل  )جـ( ُأكمُل القصَة أُلَصوِّ
واضحٍة، وفي ُحدوِد ثالثِة أسطر. 

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................
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باُح، َفتعاَلِت األصواُت في قريٍة ِمن قرى عسير، استيقَظ الفالُح سعيٌد  طلَع الصَّ
يكِة وتغريِد الَعصافيِر، ُثمَّ خرَج إَلى الـمزرعِة َنشيًطا، وَبدَأ يحرُث  َعلى َصياِح الدِّ
ماطم َوالباذجنان، وكاَن ابُنُه عليٌّ يساعُدُه ِفي اقتالِع األعشاِب  األرَض ويبذُر بذوَر الطَّ
اليابسِة، َوَحوَلُهما الدجاُج ينقُر)1( احلبوَب ِمَن اأَلرِض، َبْيَنما كانِت األمُّ فاطمُة حتلُب 
ــْل يا ُبَنــيَّ َكــي َننتهَي  ُح البِنِه: َعجِّ البقرَة، ِوفجـــأًة َتلبدِت السماُء بالغيوِم وقــاَل الفالَّ

ِمَن الزراعِة قبـــَل َأْن َيْهِطَل الـمطُر.

�سعيـــــــٌد فــــــي القـــريـــــِة

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :                                                         )1( نقر الطائر احلبة : التقطها.
- يرتبا كلمات مبعثرة ليكونا جماًل مفيدة.

- ينشئا جماًل حتتوي على أجزاء الكالم.
- يصنفا الكلمات في اجلمل املعطاة إلى أسماء وأفعال وحروف.

الدرس الثاني : أجزاء الكالم
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اأواًل :-

1 - أين تقُع القريُة؟
2 - َمِن الذي يعمُل في الـمزرعِة؟

ُح؟ 3 - ماذا َزَرَع الفالَّ

أمثلة للمالحظةمحاولة للفهم

س - فيم اسُتْخِدَمِت الكلماُت الـملونة؟
)اسُتْخــــِدمت كإشارٍة أو عـــــالمٍة على شيٍء معنٍي )كإنساٍن أو نباٍت أو حيواٍن،..(  

ِلُتميِّزه عن غيِره(.
س - ماذا ُتسمى كل كلمة من تلك الكلمات؟                     )تسمى اسًما(

1 - تقُع القريُة ِفي عسير.
2 - الفالُح سعيٌد يعمُل ِفي الـمزرعِة.
3 - َزَرَع الفالُح الطماطَم َوالباذجناَن.

ُمناقشٌة واستنتاٌج

ى ِبها َشيٌء. االسُم : َهَو ُكلُّ كلمٍة ُيسمَّ
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أمثلة للمالحظةمحاولة للفهم

1 - الفالُح يحرُث األرَض.
2 - اأَلمُّ حتلُب البقرَة.

3 - عـــلٌي يساعُد والـــَدُه ِفـــــي اقتــــالِع 
اأَلعشاِب اليابسة.

ُمناقشٌة واستنتاٌج

ثانيًا :-

1 - ماذا يفعُل الفالُح؟
؟ 2 - ماذا تفعُل األمُّ

؟ 3 - ماذا يفعُل عليٌّ

ي بها شيٌء معنٌي؟                )ال( نُة ُسمِّ س - هِل الكلماُت الـملوَّ
س - على ماذا تدلُّ تلَك الكلماُت؟

)تدلُّ على عمِل شيٍء وهو احلرُث أو احَلْلُب أو الـُمساعدة..(
ى فعاًل( ى كلُّ كلمٍة من تلَك الكلماِت؟     )ُتسمَّ س - ماذا ُتَسمَّ

الفعُل : ُهَو ُكلُّ كلمٍة تدلُّ َعَلى فعِل شيٍء.
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أمثلة للمالحظةمحاولة للفهم

1 - يسكُن الفــــاّلُح فـــي قريــــٍة ِمْن قــــــُرى 
عسير.

2 - استيــقــَظ الفـــاّلُح َعـَلى صيــاِح الديِك 
َوتغريِد العصافيِر.

مناقشة واستنتاّج

ثالثًا:-

1 - َأيَن َيْسكُن الفاّلُح سعيٌد؟
ُح؟ 2 - على أّي شيٍء استيقَظ الفالَّ

ُل الكلمات الـملونة منفردًة. َأتأمَّ
س - هل ُسّمي بها شيٌء؟                                                  )ال(
س - َأَدلَّْت على فعل شيٍء؟                                               )ال(
س - هل لها معنى واضٌح مبفردها؟                                      )ال(

س - متى صاَر معناها واضًحا؟ )صاَر معناها واضًحا حني جاءت َمَع غيِرها من الكلماِت(
س - ماذا ُتسمى كلُّ كلمٍة من تلَك الكلماِت؟                    )ُتسمى حرًفا(

احلرُف : ُهَو ُكلُّ كلمٍة ال َيتَِّضُح معَناها إالَّ مَع غيِرها.



2020

الَقـــاعــــدة :

الكلمُة ثالثُة أنواٍع :

ى ِبها شيٌء. االسُم : ُهَو ُكلُّ كلمٍة ُيسمَّ
الفعُل : ُهَو ُكلُّ كلمٍة تدلُّ َعَلى فعل شيٍء.

احلرُف : ُهو ُكلُّ كلمٍة ال يتضح معناها إالَّ مَع غيِرها.

ْمُت ِمن رِسَتَعلَّ َهَذا الدَّ

َحِفَظَجَبٌل
َعْن

احَلْرُف الِفْعُل ااِلْسُم

َأْجَزاُء الَكاَلم
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٭ َأِصُل ُكلَّ اسٍم في العموِد األوِل مبا يناِسُبه في العموِد الثاني، كما في الـمثاِل الـمحلوِل:

دُق الصِّ
الليُموُن

خالُد بُن الَوليِد
ورة َرْأُس َتنُّ

اجَلمُل
ِهيُق)1( النَّ

َسِفينُة الصحراِء.
َصْوُت احِلماِر.

َفحِة  مَكا َعلى  عُد  ُيسا
كاِم. الزُّ

. َيْهِدي إلى الِبرِّ
ِميناٌء ِلتصِديِر الِبْترول.
َقاِئٌد إْساَلميٌّ مْشهوٌر.

)1( ُيوّجه إلى ضرورة التعوذ باهلل من الشيطان عند سماع النهيق، مصداقًا لقوله - ملسو هيلع هللا ىلص  - : »وإذا سمعتم نهيق احلمير فتعوذوا باهلل من الشيطان 
فإنها رأت شيطانًا«. متفق عليه صحيح اجلامع برقم 611 .

1

َتـْدِريبـاٌت
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2
 ٭ َأضُع ُكلَّ فعٍل مِمَّا َيْأِتي ِفي الـمكاِن الـُمناسِب:

َز - حاِفْظ - حتترُم ُق - َأستعمُل - َطرَّ حُتلِّ
1 - .................................................................... البنُت َواِلديها.

2 - َيا عبَداهلِل .................................................................... َعَلى أداِء الصالِة ِفي َأوقاِتها.
3 - .................................................................... اخلّياُط الثوَب.

. 4 - الطائرُة .................................................................... ِفي اجلوِّ
اِر. 5 - .................................................................... طّفايَة احلريِق إلخماِد النَّ

ا بنَي القوسنِي: ُم مَعَنى اجلملِة باختياِر احلرِف الـمَناسِب ِممَّ ٭ ُأَتمِّ

1 - َيتدلَّى التمُر ..................................................................... النخلِة.                              )إلى ، من ، الباء(
هــــــا.  )الالم ، في ، عن( 2 - َأعتذُر ............................................. أختي إَذا َأخـطـأُت ....................................... حقِّ
3 - ِمْن آداِب اإلسالِم َأْن يعطَف الكبيُر ................................................... الصغيِر .  )الواو ،  من ، على(
ياض.   )على ، إلى ، في( ماِم ..................................................................... الرِّ 4 - ركبُت القطاَر ِمن الدَّ

3
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ِل: ٭٭ َأنظُر إلى الصورِة، ُثمَّ أضُع احلرَف الـُمعبِّر َعْن الـمعَنى َعَلى َنمِط الـمثاِل األوَّ
الـمملكِة. التعليِم في  ِمْن نهضِة  الـمملَكِة.  - تعجبُت  التعليِم في  َعْن نهضِة  قرأُت   - 1

4

2 - الطائُر ...................... القفِص.

3 - صَعد الـمسافر ...................... الطائرِة.

- الطائُر ...................... القفِص.

- نزَل الـمسافُر. ..................... الطائرِة.

- شِرَب الطفُل الدواء ...................... الـملعقِة.4 - صبَّت األمُّ الدواَء ...................... الـملعقِة.
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5
ُ نوَعها )اسٌم أم فعٌل أم حرٌف(: ٭٭ ُأكِمُل كلَّ جملٍة فيَما يْأتي ِبكلمٍة مناسبٍة، ثّم ُأبنيِّ

- .............. الطبيُب الـمريَض.- يذهُب خالٌد............ الـمدرسِة.- َطلعْت ...........................
نوع الكلمة ).....................(  نوع الكلمة ).....................(  نوع الكلمة ).....................(

٭ ُأرتُِّب َكلماِت ُكلِّ كيٍس ألكسَب كنًزا من احلسناِت:

اهلل
سبحان

و
بحمده

الحول
إالَّ

باهلل
وال قوة

أشهد
أنَّ إله 
ال  إالَّ 

اهلل

6

.......................................................                                      .......................................................                                        .......................................................
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٭ َأَضُع كلمًة مناسبًة )اسًمـا أو فعـاًل أو حرًفـا( في كلِّ مكاٍن خـاٍل ألقـرَأ عْن هنٍد 
ـمِر: وكعـكِة التَّ

َمْت هنـٌد................................................... حــــصـــــِة ..................................................  الـمنـزلـي َأْن ............ َتَعلَّ

ها  ........................................ كعكَة التمـر. فلما عادْت إلى ................................................... َطَلَبْت ِمن ُأمِّ

ـهـا  ـَمـْتـهـا َفَسـَأَلـتـْها ُأمُّ ُمـَسـاعـََدَتـهـا فــي إعــــداِد .............................................................  الـتـي َتَعلَّ

................................................... الـمقــاديــِر، َفَأْخـَبـرْتهـا َأنَّـها حتتاُج ...................................................   بعِض 

اخلميرِة  وقليٍل.............................................  والسكِر  الزبدِة   ........................................... والبيِض  قيِق  الدَّ

والتمِر الـمنقوِع في الـماِء.

في  وَسَكَبْتها   ......................................... هنٌد  َمَزَجْت 

.................................... ُثمَّ ..............................  في الفرن.

وفي النِّهايِة .................................................  هنٌد الكعكَة 

بإجناِز  سعيدٌة  وهي  َنْتها  َزيَّ َأْن  بعَد  أُلْسَرِتها 

َعَمِلها وإتقاِنه.

7
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٭ ُأصنُِّف الكلماِت التي حتَتها خطٌّ في اجلُمِل اآلتيِة إَلى أسماٍء وأفعاٍل وحروٍف:

ناعَة في بالِدنا. ُع  الصِّ 1 - الدولُة ُتشجِّ
ولُة القروَض ِللمصاِنع. ُم   الدَّ 2 - تقدِّ

ناعيِة. 3 - ُتَعدُّ  اجلبيُل  ِمن الـُمدِن الصِّ

ُر َعْن ُكلِّ صورٍة بجملٍة مفيدٍة ِفي ُكلٍّ ِمْنها اسٌم َوفعٌل َوحرٌف: ٭ ُأَعبِّ

احلرف الفعل االسم

8

9

....................................................................................................................................................................................
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10

ِمْن ِقراءاِت َخاِلٍد

بكــٍر  َأِبــي  َعْن  كتاًبا  تناول  الـمدرسِة،  مكتبَة  َزاَر  القراءَة،  َيهـــوى  تلميــذ  َخــاِلٌد 
ِيق [، َقرَأُه َوَلخََّص ِمْنُه َما َيِلي: دِّ الصِّ

ُل اخللفاِء الراِشدين، وأَحُد العشرِة  َوَأوَّ َجاِل،  الرِّ ِبالرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمن  ُل َمْن آمَن  َأوَّ ُهَو 
ِة. ِريَن ِباجلنَّ الـُمَبشَّ

كـان َصِديًقا ِللرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص قبــَل البعثِة وَرفيًقا َلُه في هجـرِتــِه إلى الـمدينــِة. َوَقْد 
ُتوفِّي [ َوعمُرُه ثالثٌة وستوَن عاًما، َوُدِفن َمَع رسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفي ُحجرِة ُأمِّ الـُمؤمننَي 

عائشَة َرِضي اهلُل َعْنَها.

- َأقرُأ الِقطعَة، َوُأكِمُل َما َيأِتي:

- ِمَن األسماِء في القطعِة ................................ ، ................................، ................................ .

- ِمَن األفعــاِل في القطعِة ................................ ، ................................، .................................

- ِمَن احلروِف في القطعِة ................................ ، ................................، .................................
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11
وقفــُت في فنــاِء الـمدرسِة، ورأيـُت مشـاهَد متـعـددًة، َأكُتُب ثالثَة َأسطٍر عن ذلك، 

بحيث تشتمل على أسماٍء وأفعاٍل وحروٍف:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

12
َنشاٌط ُلَغِويٌّ )1(

فِّ  الصَّ بفعٍل، ويأتي تلميٌذ من  ِل  اأَلوَّ فِّ  الصَّ ِمَن  تلميٌذ  فيأتي  التالميِذ،  ِمَن  اِن  َصفَّ أ ( يقُف   
التالميــِذ. بقيـِة  َمَع  َوهَكــذا  مفيدٌة،  ُجملـٌة  ِمْنُهمـا  ُن  فتتكوَّ ُمناسٍب،  ِبـاسٍم  ــاِني  لثَّ ا
َيحـــلُّ ُيخـــِطئ  َوَمـْن  مفـيــدٍة  ُجـملـٍة  ِفي  زمـيـــُله  َفـيـضــُعُه  بــحـــرٍف،  تلمـيـــٌذ  يـأتـــي  ب( 

غـيُرُه محلَُّه.

)1( تقوم التلميذات بأداء النشاط اللغوي نفسه.
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.............................................................

.............................................................

.............................................................

13

نها ِفي احَلقِل  أَماِمي أسماٌء، وأفعاٌل، وحروٌف َأستخرجها وُأدوِّ الَّذي  الـُمرّبع  في 
الـُمناسِب: )من الـممكِن استْخدام احلرف أكثر من مّرٍة(.

أتَسلَّى وأتعلَّم

) أ (

ل م َج َس

ْن ِم

ي ل َع

ف ِق

ي ن َع

احلرفالفعلاالسم
.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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أصنُِّف األسمـاَء ِبحسب نوعهـا، ُثـمَّ أكتُب احلرَف األول لكـلِّ كلمـٍة في اجلدوِل 
كما في الـمثاِل، ُثمَّ َأقرُأ الكلمَة التي تتكوُن:

)ب(

ن س أ ح ت

َناِصر َسَمَكة أبَها َحديد ِتني

نبات إنسان حيوان جماد بالد

أبَها

أ

..............................................................................................................................................................................................................................
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أواًل : أكتُب اسًما مناسًبا حتت ُكلِّ صورٍة:

ُصوٌر وَأمثَلٌة للُمالحَظة :

َهَذا ..............................َهَذا ..............................َهَذا ..............................َهذا فيصٌل 

)أ(

ُأالِحُظ َأنَّ : ُكلَّ اْسٍم في الـمجموعِة ) أ ( َدلَّ َعلـى َذكـٍر ِمَن اإلنسـاِن َأو احليـواِن 
فهو مذكٌر )وُيشار إليه بـ )هذا((.

)ب(

َهَذا ..............................َهَذا ..............................َهَذا ..............................َهذا ُغصٌن

ٌر َمَع َأنَُّه َليس َذَكًرا. ُأالِحُظ َأنَّ :ُكلَّ اْسٍم في الـمجموعِة ) ب ( ُأِشيَر إليِه بـ )َهَذا( َفُهَو ُمذكَّ

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
ال املذكر إلى مؤنث في اجلمل املعطاة. زا املذكر من املؤنث في اجلمل املعطاة.                                    - يحوِّ - مييِّ

- يكتبا مؤنث األسماء املذكرة للكلمات املعطاه.                           - يكونَّا جماًل مفيدة مشتملة على أسماء مذكرة وأخرى مؤنثة.

ُث( ُر َوالـُمَؤنَّ الدرس الثالث : االسم )الـُمَذكَّ
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ُكلُّ ِاسٍم َدلَّ َعَلى َذَكٍر ِمَن اإلنساِن أْو احليواِنِ أو ُأِشيَر إليه بـ )هذا( 
ًرا. ى ُمذكَّ ُيسمَّ

ثانًيا : أكتُب اسًما مناسًبا في الـمكان اخلالي حتت ُكلِّ صورٍة:

)أ(

َهِذِه .............................. َهِذِه لبؤٌة                َهِذِه ..............................َهِذِه عاِئشُة

َأو  ِمـَن اإلنسـاِن  ُأْنَثى  الــمـــجـموعــِة ) أ ( َدلَّ َعلـى  اْسـٍم في  ُكـــلَّ  َأنَّ :  ُأالِحُظ 
احليواِن فهو مؤنٌث )وُيشار إليه بـ )هذه((.

)ب(

َهِذِه ..............................َهِذِه .............................. َهِذِه َحقيبٌة َهِذِه ..............................

ُأالِحُظ َأنَّ : ُكلَّ اْسٍم في الـمجموعِة )ب( ُأِشيَر إليِه بـ )هِذِه( َفُهَو ُمَؤنٌَّث َمَع َأنَُّه َليس ُأْنَثى.

بـ )هِذه(  إليه  ُأِشيَر  أو  احليواِن  أَو  اإلنساِن  ِمَن  ُأْنَثى  َعَلى  َدلَّ  اسٍم  ُكلُّ 
ى ُمَؤنًَّثا. ُيسمَّ
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االسُم َنوعان :
)َهَذا(. ِبـ  إليه  ُأشيَر  َما  َأو  احليواِن  َأو  اإلْنساِن  ِمَن  َذَكٍر  َعَلى  َدلَّ  َما  َهَو   : ٌر  ُمَذكَّ
)َهِذِه(. ِبـ  إلِيِه  ُأِشيَر  َما  َأو  احليواِن  َأو  اإلنساِن  ِمَن  ُأْنَثى  َعَلى  َماَدلَّ  ُهَو   : ُمَؤنٌَّث 

الَقــاعــــدة :

ْمُت ِمن رِسَتَعلَّ َهَذا الدَّ

اال�ســم نــوعــان

 املوؤنثاملذكر

َرُجٌل
َجَمل - ِكَتاب

َفتاة
َبَقَرة - ِمْحَبرة
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َتْدِريباٌت

1
َر الـُمَناسَب، َوَأضُعُه ِفي الـمكاِن اخَلاِلي: ٭٭ َأختاُر االسم الـُمَذكَّ

) ِرطيُّ ُض - الشُّ 1 - ............................................... يساعُد الطبيَب.                  )العامُل - الـممرِّ
الُب( ُم - الطَّ 2 - يقرُأ ............................................... نشرَة األخباِر.               )الـمذيُع - الـمعلِّ
اُد - الـمهندُس - النَّجاُر( 3 - ُيشرُف ............................................... َعَلى الِبَناِء.               )احلدَّ

يُف( دَر.                     )النسيُم - احلرُّ - الصَّ 4 - ............................................... ُيْنعُش الصَّ

٭٭ َأختاُر االسم الـُمؤنََّث الـُمَناسَب، َوَأضُعُه ِفي الـمكاِن اخَلاِلي:

2

1 - َتخضرُّ ........................................... في الربيع.                      )الوروُد - األشجاُر - اجلذوُر(
ُة( 2 - ُتعِطيَنا ............................................ اللنَب.                                  )البقرُة - النحلُة - الوزَّ
ياُض(  3 - .............................................  مدينٌة َعَلى ساحِل البحِر األحمِر.     )الدماُم - جّدُة - الرَّ
4 - رقبُة ............................................... طويلٌة.                                      )الزرافِة - العنزِة - القطِة(
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3
ا َيْأِتي ِباسٍم ُمَناِسٍب، َوَأذكُر َنوَعُه: ٭٭ ُأكمُل ُكلَّ ُجملٍة ِممَّ

النــوع

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

1 - ُتساعُدِني ...................................... عنَد احلاجِة.

جرِة. ُد ......................................  فوَق الشَّ 2 - ُيُغرِّ

عِم. 3 - ...................................... لذيذُة الطَّ

4 - ...................................... ِنعمٌة ِمْن ِنَعم اهلل.

حّي. ي ............................. الصغيَر إلى الـمركز الصِّ 5 - َأَخَذْت ُأمِّ

ن الّسحَب التي تشتمُل على األسماِء الـمؤنثِة :  ٭ أُلوِّ

4

الة   غْيَمةِمصَباح َصِبّي   َغسَّ

َصْقر ِمْدَفَأةُكّمْثَرى

  ِاْمَرأةَنَعاَمة ِجَدار َجَبل 
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ٌب. 1 - َهَذا َولٌد ُمَهذَّ

2 - ِعندي ِهرٌّ َأليٌف.

3 - َصاِلٌح ُيشارُك ِفي اإلَذاعِة الـمدرسّيِة.

ُل اجلمَل اآلتية من الـمذكِر إلى الـمؤنِث: ٭ ُأَحوِّ

ُل اجلمَل اآلتيَة ِمن الـمؤنِث إلى الـمذكِر: ٭ ُأَحوِّ

5

6

اَلِم. 1 - َهِذِه التلميذُة حترُص َعَلى إفشاِء السَّ

باِح. 2 - ُأخِتي قرَأْت أذكاَر الصَّ

ة تستحقُّ االحِتراَم. 3 - اجَلدَّ

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
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ا َيْأِتي ِفي ُجملٍة ُمفيدٍة : ٭ َأضُع ُكلَّ اسٍم ِممَّ

7

َجِميل

َسْلمى

ْئب الذِّ

َوْرَدة

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

8
ـا شاهْدُت  ٭ َذهبُت إلى مركـِز تسويٍق، وشاهـدُت أشياَء كثيرًة ومتنـوعًة، ُأَدّوُن ِممَّ

أربعَة أسماٍء مذكرٍة، وأربعَة أسماٍء مؤنثٍة:

............................................  ،  ...........................................  ،  ...........................................  ،  ...........................................  : الـمذكــر 

............................................  ،  ...........................................  ،  ...........................................  ،  ...........................................  : الـمؤنث 



3838

9

ا َتدلُّ َعليِه الـصـورُة في َثـالثِة َأسطٍر بحيث َتشتمُل َعَلى ثـالثِة أسمــاٍء  ـُر َعمَّ ٭ ُأَعبِّ
ملذكٍر وثالثِة أسماٍء ملؤنٍث:

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
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ُكُتِبي اجَلدْيَدُة
َصَفَحاِتها  َبْت  َقلَّ ُكُتَبها اجلديدَة،  َحْت  َتَصفَّ ِة  االْبتدائيَّ ابعِة  الرَّ نِة  السَّ ِفي  َطاِلبٌة  َداَنُة 
َمْوُضوَعاِتها،  َأَحبَّْت  ُنصوِصها،  عناِويَن  َقَرَأْت  ها،  ُرُسوَماِتِ َلْت  َتَأمَّ َصْفَحًة،  َصْفَحًة 
َأْعَجَبـها كتاُب القواعِد ألنَُّه َسيفتُح   . فِّ َوَشَعـَرْت ِبشـوٍق حِلــضور َشْرِحها ِفي الصَّ

َلها باًبا جديًدا ِمن العلِم َوالـمعرفِة؛ إنَُّه باُب ُأصوِل قواعِد لَُغِتنا العربيِة.

) أ ( َأَقرُأ القطعَة َوَأستخرُج َما َيْأِتي:

رٍة.  ......................................................... ، ......................................................... ، .........................................................  1 - ثالثَة أسماٍء ُمذكَّ
2 - ثالثَة أسماٍء ُمَؤنَّثــة.   ......................................................... ، ......................................................... ، ......................................................... 

3 - َحْرَفنْي                      ......................................................... ، ......................................................... 

قرأ

الِعلم

يفتح

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

ا يأتي في جملٍة مفيدة : )ب( َأَضُع ُكلَّ كلمٍة ِممَّ

10
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َأَضُع مربًعا حول أرقام األسماء الـمؤنثة في القائمة التالية كما في الـمثال، ثم َأِصُل 
األرقام التي حصلت عليها في الشكل أعاله بحسب تسلسل ورودها في القائمة 

وبخطوط مستقيمة أُلكمَل الرسم.
1 - َطاِئرة
2 - ِقَطار

3 - َسِفينة
4 - َدّراجة

5 - َصاُروخ
6 - َبْرِقية

7 - ِحَصان

8 - َهاِتف
9 - َناَقة

10- رَسالة
11- َدبَّاب

12- لَُغة
13- ِحَمار

14- َحاُسوب

15- َمْركبة
16- ِمْذياع
17- إَشارة
18- ِتْلفاز

19- ِكَتاب

ما اسُم الشكِل الذي حصلت عليه؟         ...............................................................................................................................

ُمؤنٌَّث؟               ...................................................................................................................................................... أْم  َأهو مذكٌر 

11
َتَعلَّم اأََت�َسلَّى َواأَ

٤٠

١
٢ ٣

١٩

٤

٥٦

١٨١٣

٧٨
٩

١٦

١٠

١٢ ١١

١٧

١٥

١٤

َأَضُع مربًعا حول أرقام األسماء الـمؤنثة في القائمة التالية كما في الـمثال، ثم َأِصُل 
األرقام التي حصلت عليها في الشكل أعاله بحسب تسلسل ورودها في القائمة 

وبخطوط مستقيمة ُألكمَل الرسم.
األرقام التي حصلت عليها في الشكل أعاله بحسب تسلسل ورودها في القائمة 

وبخطوط مستقيمة ُألكمَل الرسم.
األرقام التي حصلت عليها في الشكل أعاله بحسب تسلسل ورودها في القائمة 

١ - َطاِئرة
٢ - ِقَطار

٣ - َسِفينة
٤ - َدّراجة

٥ - َصاُروخ
٦ - َبْرِقية

٧ - ِحَصان

٨ - َهاِتف
٩ - َناَقة

١٠- رَسالة
١١- َدبَّاب

١٢- لَُغة
١٣- ِحَمار

١٤- َحاُسوب

١٥- َمْركبة
١٦- ِمْذياع
١٧- إَشارة
١٨- ِتْلفاز

١٩- ِكَتاب

ما اسُم الشكِل الذي حصلت عليه؟        ...............................................................................................................................

ُمؤنٌَّث؟               ...................................................................................................................................................... أْم  َأهو مذكٌر 
ما اسُم الشكِل الذي حصلت عليه؟

ُمؤنٌَّث؟   أْم  َأهو مذكٌر 
ما اسُم الشكِل الذي حصلت عليه؟

±±
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- ماَذا َفعل أنٌس في الـمسجِد؟
- َما فضُل قراءِة الُقرآِن؟

الدر�س الرابع : الِفـْعــُل

ي 1 - الِفْعُل الـما�سِ

اغتسَل َأَنــٌس ِاستـعــداًدا ِلصـالِة اجلـُمعِة، َوَذهـَب َمــَع
َأبـيـِه إلـى الـَمسـجــِد َبـــاِكــًرا َوُهـَنـــاَك َقـَرَأ الُقرآَن ُمتــدبًرا، 
واسَتمَع ِللُخطبــِة ِبإنصــاٍت ُثــمَّ َصلَّى َخاِشًعــا، َوَســأَل اهلَل 

الَح. ـوفيَق َوالصَّ التَّ

أمثلة للمالحظةمحاولة للفهم

1 - َقَرَأ َأنٌس الُقرآَن ُمَتدِبًرا.
2 - اسَتمَع َأَنٌس ِللُخطبِة ُمنِصًتا.

3 - َصلَّى َأنٌس َخاِشًعا.

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
دا الفعل املاضي في الفقرة املعطاة. - يحدِّ

- ُيعبرا عن املعاني املعطاة بأفعال ماضية مناسبة.
- يختارا الفعل املاضي املناسب للجملة.
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الَقـــاعــــدة :

ُمناقشٌة واستنتاٌج

س - على ماذا تدلُّ هذه الكلماُت )قرأ، استمَع، َصلَّى(؟           )تدُل على عمٍل(
ى ِفْعاًل( ى الكلمُة الَِّتي َتدلُّ َعَلى عمٍل؟                              )ُتسمَّ س - َماَذا ُتَسمَّ

س- إَذا َكاَن أنٌس َقْد )قرَأ َواستمَع َوَصلَّى( فهْل نستطيُع َأْن منَنَع
حدوَث ِتلَك اأَلفعاِل اآلَن؟ َومِلاَذا؟                          )ال، أِلنَّها َقْد َحدَثْت وانَتهْت(
ِم(( مِن الـَماِضي )َقْبَل َزَمِن التَّكلُّ س - َمَتى َحَدَثْت َوانَتهْت؟                       )في الزَّ
يه ِفعاًل َماِضًيا( مِن الـَماِضي؟         )ُنَسمِّ ي الفعَل الَِّذي حدَث ِفي الزَّ س - َماَذا ُنَسمِّ

- أْرِجُع إلى القطعِة وَأُدلُّ على ما فيها من أفعاٍل ماضيٍة.

الِفْعُل الـَماِضي :

ِم(. مِن الـَماِضي )قبَل زمِن التَّكلُّ ُكلُّ َكلَمٍة َتدلُّ َعَلى ُحدوِث َعمٍل في الزَّ

.  مثال:  َفاَز أحمُد في ُمسابقِة اخَلطِّ الَعربيِّ

ِمْن َضواِبط الِفْعل الـَماِضي:
أْت ِهْنٌد، َذَهَبْت َسارُة. اتصاُله بتاِء التأنيِث في آخره إذا كان الفاعل مؤنًثا مثل: َتوضَّ
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ُم األخالَق. 1 - .......................................... الـمعلِّ
2 - ........................................ التلميذُة كتاًبا مَن الـمكتبِة.
َفا َوالـمروِة. اُج َبنْيَ الصَّ 3 - ........................................ احُلجَّ

َة إَلى الـمدينِة. ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من َمكَّ 4 - ............................ النَّ
5 - ياسُر  ................................... املََساكني.

َتْدِريباٌت

٭ أْخَتاُر ِمَن الصندوِق الفعَل الـماِضي الـمناسب لكِل مكاٍن خاٍل:

1

2
ا حتَت أربعِة َأفعاٍل َماِضيٍة: اليَة، ُثمَّ َأَضُع خّطً ٭٭ َأقرُأ الفقرَة التَّ

اِزّي اأَُبو بكٍر الرَّ

ازّي(. اُس ِباسِم )الرَّ ب، َعَرَفُه النَّ َعاِلٌم ِمْن ُعلماِء املُسِلمني، َنبَغ ِفي الطِّ
ُوِلَد ِفي مدينِة )الرَّي( بإيراَن، َوَظل بَها َحتَّى سنِّ الثَّالثنَي، ُثمَّ رحـــَل إَلى بغـــداَد 

بِّ َزاَدْت َعَلى ِمَئتي كتاب. وَعاَش ِفيَها َحتَّى َماَت. َألََّف َكثيًرا ِمْن ُكتِب الطِّ



����

3
٭ َأختاُر الِفْعَل الـماِضي الـُمناِسَب:

1 - الـُمسِلموَن ....................................................... في معركِة َبْدر.        )اْنتصْرَنا - اْنتَصُروا - اْنَتصْرُت(

ًة.                  )َنَظْمنا - َنَظُموا - َنَظْمُت( اعٌر ....................................................... َقصيدًة وطنيَّ 2 - َأَنا شَّ

3 - َنحُن التلميذاِت ....................................................... الضيوَف          )استقبْلُت - استقبُلوا - استقبْلنا( 

ِبُكلِّ َحَفاوٍة)1( َوتكرمٍي.

4

ا يْأِتي: ٭ َأضُع ِفْعاًل َماِضًيا ُمَناِسًبا ِفي ُكلِّ َمكاٍن َخاٍل ِممَّ

ٌد ................................................ َوْقَتُه. 1 - ُمحمَّ

2 - ................................................ َأَمُل في ُمسابقِة الُقرآن.

3 - ................................................ اجُلْنِديُّ األعداَء ِبَبسالٍة.

4 - ................................................ احُلُكومُة الـمدارَس ِفي ُكل َمكاٍن.

)1( االحتفاء : اإلكرام وُحسن اللقاء.
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ِل: ُر َعْن الـَمَعاِني اآلتيِة ِبُجمٍل تشتِمُل َعَلى أفعاٍل ماضيٍة َعَلى ِغَراِر الـِمثاِل اأَلوَّ ٭ ُأَعبِّ

ًرا. ْفِل ُمَبكِّ 1 - َنْوُم الطِّ

2 - ُهطُوُل الـمطِر.

ها. 3 - ُمساعدُة الفتاة أُلمِّ

4 - َتسبيُح الـُمْؤِمِن َربَُّه.

٭٭ َأختاُر َأربَعَة َأْفَعاٍل ممَّا َيْأِتي ثم َأَضُعها في ُجمٍل ُمفيدٍة:

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

ًرا.  َناَم الِطفُل ُمَبكِّ

6

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

َغَرَس

َتَفتََّحْت

َشاَرَك

َصاَم

اْرَتَفَعْت
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٭ ُأعيُد َتْرتيَب العَباَراِت اآلتيِة، ثم أكتُب أحداًثا ُمَتسلِسلًة:

ـ َوَقاتَل َمَع الـُمسلمنَي ِفي غزوة ُأُحد.

لب -  رضي اهلل عنه -  في مكَة. ـ َأسلَم حمزُة بُن عبدالـمطَّ

ـ َفحزن عليه الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص ُحْزًنا َشديًدا.

ـ َواْسُتْشِهَد فيَها.

..........................................................................................  ❏

.........................................................................................  ❏

..........................................................................................  ❏

..........................................................................................  ❏

......................................................................................................................................................................................................................... ❏

......................................................................................................................................................................................................................... ❏

......................................................................................................................................................................................................................... ❏

......................................................................................................................................................................................................................... ❏
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 .........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

ا َفَعــَلُه أميُن قبَل مِجِيِئه إلى الـمدرسِة  ـــُر َعـمَّ ٭ ِمْن خــالل الصـور التي أمـامي ُأَعبِّ
باستخدام أفعاٍل ماضيٍة:
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َتَعلَّم اأََت�َسلَّى َواأَ

في أيِّ عاٍم ِهجرّي متَّ توحيُد الـمملكِة العربيِة السعوديِة ؟
ُن الـمساحــاِت الـمشتملَة عـــلى أفعاٍل ماضيـٍة في الّشكِل التالي  ألعرَف اإلجــابَة، ألــوِّ

بلوِن علم بالدي:

مْن َأقوال الـملك عبدالعزيز رحمُه اهلل:
ك به...( ).. ال ِعزَّ َلَنا إالَّ ِباإلسالم، وال سالَح َلَنا إالَّ التَّمسُّ
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اهلل َأكبُر... اهلل َأكبُر.
ُن َيْرفُع َصوَتـــُه ِبالتكبيــــِر،  َها ُهَو الـُمَؤذِّ
ــُق َعـلى  نَي َتَتـدفَّ َوَهاِهي ُجـمــوُع الـُمَصـلِّ
ــا قليــل َسَتْمتـلُئ  أبواِب الـمسـجِد، َوَعمَّ
ـي ِنــداَء  ساَحُتـُه َوأَْرِوَقُتـُه َوَصْحنـُه، ُكـلٌّ ُيَلبِّ
اهلِل  ِلقـوِل  َعوَنُه؛ استجابًة  َوَيطُلُب  اإللِه 

 )1(
.

 
 َتَعـاَلى: 

محاولة للفهم

- َورَد في القطَعِة أربعُة أجزاٍء للمسجِد. أذكُر ثالثة منها.
- َماَذا ُيَسنُّ ِعْنَد سماِع األذاِن؟

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
- يعّينا الفعل املضارع في اجلمل املعطاة.

- يؤلفا جماًل تشتمل على أفعال مضارعة معطاة.
ال الفعل املاضي إلى مضارع في جمٍل محددة. - يحوِّ

)1( سورة التوبة : آية ) 18(.

ارُع الدر�س اخلام�س: الِفْعُل الم�سَ
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أمثلة للمالحظة

ُن صوَتُه ِبالتكبيِر. 1 - َيْرَفُع الـُمؤذِّ
2 - تتدفَُّق جموُع الـُمَصلِّني َعَلى أبواِب الـمسجِد.

3 - ُيَلبِّي اجلميُع نداَء اإللِه.
 .  ........................................................................ متتلُئ  َسْوَف   - بالـمصلني  الـمسجِد  ساحُة  ستمتلئ   -  4

ُمناقشٌة واستنتاٌج

ل.                          )َيْرَفُع( أدلُّ َعَلى الفعِل في الـمثال األوَّ
س - ما احلدُث )العمُل( اَلَّذي دلَّ عليِه الفعُل؟       )َرْفُع الصوِت ِبالتكبير(

مـِن الـماِضي( َأْم َأنُه يحــدُث فـي زمـِن  ـم )الزَّ َكلُّ ـوِت َقبـَل َزمِن التَّ س - َهــْل حـدَث َرْفــُع الصَّ
ِم )في الزمِن احلاضِر((. َكلُّ مِن احلاضِر(؟       )َيْحدُث في زمِن التَّ ِم )الزَّ التَّكلُّ

س - َما الفرُق بنَي زمِن حدوِث الفعِل في اجُلملتني:

َرَفَع الـُمؤّذُن الصوَت ِبالتكبيِر.
رفِع  َعَلى حدوِث  دلَّ  ِفْعٌل  َرَفَع:  ــ 
مِن  )الزَّ في  ِبالتَّكبـــيـــر  ـــوِت  الصَّ
إًذا ِم،  َكلُّ التَّ زمِن  قبَل  الـماِضي( 

 هو ِفعٌل ماٍض.

وَت ِبالتَّكبيِر. يرفُع الـمَؤّذُن الصَّ
- َيْرَفُع: ِفْعـٌل َدلَّ َعَلى حــــدوِث َرفـــــــع 
مـــن  لزَّ )ا فـي  ــكبيـــِر  لتَّ ِبا ـــــوِت  لصَّ ا

ِم. َكلُّ احلاضر( في زمِن التَّ
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ِم(؟ مِن احلاضِر )زمِن التَّكلُّ ى الفعُل الَّذي يحدُث في الزَّ س - َماَذا ُيَسمَّ
ى ِفْعاًل ُمَضـاِرًعا( )يـُـسمَّ
َوميكُن تطبيُق ذلِك َعَلى الِفعَلني الواِرَدين في الـمثاِل الثاني والثالِث )َتتدفَُّق، ُيَلبِّي(.

ُل الـمثال الرابـع: - أتأمَّ
- َسَتْمتلُئ ساحُة الـمسجِد ِبالـُمَصلِّني أو سوَف َتْمِتلُئ ساحُة الـمسجِد ِبالـُمَصلِّنَي.
ابقِة.                                                   )َتْمَتِلُئ( - أدلُّ َعَلى الِفعل في اجُلملِة السَّ
س - َما احلدُث الَّذي َدلَّ َعليه الفعِل )َتْمَتِلُئ(؟                                   )االمتالُء(
س - َهْل حدَث االمتالُء؟                                                                        )ال(
ِم( َكلُّ س - َمَتى َسيحدُث؟                                    )ِفي الـُمستقبِل، َبعَد زمِن التَّ

س - َما الَّذي َساعَد َعَلى داللِة حدوِث الفعِل في زمِن الـُمسَتقبِل؟
نِي َأو سوَف َعَلى الِفعل( )دخوُل حرف السِّ

س - َما الفرُق بنَي زمِن حدوِث الفعِل ِفي ُكلٍّ ِمْن:
مُن الـَماِضي( ِاْمَتألْت ساحُة الـمسجِد ِبالـُمَصلِّني.                                     )الزَّ

مُن احلاضُر - َزمن التَّكلِم( َتمتِلُئ ساحُة الـمسجِد ِبالـُمَصلِّني.                       )الزَّ

َسَتْمتِلُئ ساحُة الـمسجِد ِبالـُمَصلِّنَي.         )زمُن الـمستقبِل - بعَد زمِن التَّكلُّم(

ِم )ِفي الـُمستقبِل(؟ ى الفعُل الَّذي َسيحدُث بعَد زمِن التَّكلُّ س - َماَذا ُيسمَّ

ى فعاًل ُمَضاِرًعا( )ُيَسمَّ
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الَقــاعــــدة :

الِفْعُل الـمضارُع :
مـِن احلـاِضر َأْو الـمستقـبـِل )فـي زمـِن ُكـلُّ كلمـٍة َتـدلُّ َعَلـى حـدوِث َعـمـٍل فـي الـزَّ

ِم(. ِم َأْو بعَد زمِن التَّكلُّ  التَّكلُّ

مثال : َأشهُد َأْن ال إلَه إالَّ اهلُل.
           سوف يندُم الكافُر.

األربـعِة  احلــروِف  أحــــِد  ِبزيـادِة  الـماِضي  الفعِل  ِمن  الـُمضارُع  الفعُل  ُيصاُغ 
ى أْحُرف الـُمضاَرعِة مثل: التاليِة في أوله )ن، أ، ت، ي( َوُتسمَّ

ُأَلبِّي نداَء اإلله.
ُيَلبي الـمسلُم نداَء اإلله.

ُتَلبي الـمسلمُة نداَء اإلَلِه.
نحُن الـُمسِلمني ُنلبي نداَء اإللِه.
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1 - ...................................... الـماُء ِفي اجلدول.
2 - ...................................... َيِدي ملساعدِة الـمحتاِج.

3 - النَّسيُم ...................................... األغَصاَن.
4 - ...................................... الرِّحلُة غًدا.

5 - َنحُن الـُمسِلمنَي ...................................... َيوَمنا ِبذكِر اهلِل َتَعاَلى.

نُدوِق الفعَل الـُمَضارَع الـُمناسَب ِلكلِّ مكاٍن خاٍل: ٭ َأختاُر ِمْن الصُّ

1

2
ُ كلَّ فعٍل ُمضارٍع فيَما َيْأِتي ِبوضِع َخطٍّ حتتُه: ٭ ُأعنيِّ

.)1( 1 - قال تعالى:    
.)3( 2 - قال تعالى:    
3 - قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل َواليوِم اآلِخر َفلُيكرْم َضْيَفُه«)4(.

ِتها رخاُء ٍة إالَّ َسيْأِتي    َلها ِمْن بعِد شدَّ 4 - َوَما ِمْن شدَّ

)1( سورة الفاحتة.        )2( أعوذ : ألتجىء وأعتصم.     )3( سورة الفلق.    )4( متفق عليه. صحيح اجلامع برقم 6502 .

َتْدِريباٌت

)2(

ُك ُيَحرِّ

َأُمــدُّ َنْسَتهلُّ

َيْنَساُب َسَتْبَدُأ
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٭ َأضُع ِفْعاًل ُمضارًعا ُمناسًبا ِفي ُكلِّ مكاٍن خاٍل ِفيَما َيْأِتي:

1 - إنََّ اهلَل ............................... إَذا َعِمَل َأحُدُكم َعماًل َأْن ُيْتِقَنُه.
يِف. 2 - َسوَف .................................. احلرارُة ِفي فصِل الصَّ

3 - ............................... ُأمِّي َكي أناَل ِرضا اهلِل.
4 - َنحُن ............................... ِفي دروِسنا كي ننجَح.

ٍب. 5 - َأْنَت ............................... ُزَمالَءِك ِبأسلوٍب ُمهذَّ

ُل الفعَل الـَماِضي إَلى ُمضارٍع َكَما ِفي الـمثاِل: ٭ ُأَحوِّ

4

ُجُل الصالَة ِفي وقِتها. 1 - َصلَّى الرَّ

2 - َصاَفَحِت التِّلميذُة صديقَتها.

3 - نحُن التلميذاِت َكَتْبَنا ِبَخطٍّ جميٍل.

. 4 - َجاَهْدُت ِلنصرِة احلقِّ

............................................................................

............................................................................

............................................................................

ُجُل الصالَة في وقِتها. ُيصلِّي الرَّ
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ُتْثِمُر

سيغسُل

ُل َأَتأمَّ

َنْشُعُر

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

ـُر َشَفــوّيًا َعن ثـالثِة أعمــاٍل سأقــوُم ِبهــا بعــَد العـــودِة إلـى الـمنـــزِل باستخــــدام  ٭ ُأَعبِّ
أفعاٍل ُمَضاِرعٍة.

 ٭ُأَؤلُِّف ُجماًل تشتمُل َعَلى األفعاِل الـُمَضاِرِعِة اآلتيِة:

5

6
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لِفــــني الدُّ

ُهَو حيواٌن ِمْن َأغرِب احلـيـواناِت وَأْذَكـاهــا، َيعيُش 
َيْأِسرُه  احلارة،  َأو  الـمناِخ  الـُمعتدلِة  البحاِر  في 
ُثمَّ  َصغيٌر،  وُهَو  َتْربيَتُه  ُيريدوَن  الَّذيَن  اُدوَن  يَّ الصَّ
ا يجعُله َقاِدًرا َعَلى َأْن  ِة ِممَّ ُبوَنُه َعَلى ألعاِب اخِلفَّ ُيَدرِّ
َيتقلََّب في الهواِء َحتَّى ِإنَّ َبْعضُهم َوجَد ِفيِه وسيلًة 

ناجحًة ِلالرِتزاق.

الُعلماِء الكتشاِف  َمَع  واآلالِت  الُعَدَد  ينقُل  َماِهًرا  َغّواًصا  َكاَن  تدِريُبُه  ُأحِسن  َوإَذا 
عالـِم البحاِر.

ا َيْأِتي: ) أ ( أقرُأ القطعَة السابقَة، ثم ُأجيُب َعمَّ
ْلِفني؟ - َأْيَن يعيُش الدُّ

اُدوَن؟ يَّ - َماذا يستفيُد ِمْنُه الصَّ

)ب( َأستخرُج ِمَن القطعِة:
1 - ِفْعلنَي ُمَضاِرَعني.        ................................................. ، .................................................

2 - ِفْعاًل َماِضًيا.                              ................................................. 
َرْين.      .................................................... ، .................................................... 3 - اْسَمنِي ُمَذكَّ

4 - َحْرَفنْي .                 ..................................................... ، ....................................................
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اأََت�َسلَّى َواأََتَعلَّم

وَر ألتعلَم كيَف ُأغلُف هديًة مستطيلًة، ثم َأمأُل كلَّ فراٍغ بفعٍل مضارٍع مناسٍب: أتأمُل الصُّ

بالهـديـــــة  لتحيَط  تكفــــي  ورقًة  َنُقصُّ   )1
الهديـــَة   .......................................... ثم  قليــاًل،  وتزيـَد 

في وسِط الورقِة.

َنُلـــفُّ  ُثمَّ  اْلَوَرَقـِة،  جاِنَبي  َأَحَد  نطوي   )2
اجلانَب اآلخـــــر، بَحْيُث َيَتراَكُب اجلانبــاِن، 
ثم ........................ اجلانبنِي معًا بشريٍط الِصٍق.

ي  3( َنْثِني طرَف الـــورقِة إلـى أسفــــَل ِلتـغـــطِّ
مـن  َنْطوِيها  ثم  الهدية،  طرفي  أحَد 

اجلـانبــنِي.

األعلى  إلى  الباقي  اجلزَء   .......................................  )4
بُع الطريقَة  ونلصُقها بشريٍط الصٍق، ثم نتَّ

نفَسها في الطرِف اآلخِر للهديِة.

5( ..........................................  شريًطا ملوًنا طوياًل حوَل 
الهديـِة بشـكٍل طــــوليٍّ ونعقُد َطَرَفْيــــِه.

6( نــقلُب الهــــديَة و نـلــفُّ الشــريَط حـوَلــهــا 
ـــا، ثم نعقُدُه. َعْرِضّيً

قاَل رسوُل اهلِل - ملسو هيلع هللا ىلص -: )َتَهاَدْوا حتابُّوا()1(.

)1( صحيح اجلامع  برقم 3004 .
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ْعُل االأَْمر الدر�س ال�ساد�س : ِفِ

ـَمــُه  ه، َوطــلـَب مْنــُه َأْن ُيَعَلّ جلـَس ثـــامٌر إَلـىَجـــدِّ
َأْقبـِْل  اجلـدُّ حلفيـِدِه:  َفَقـاَل  ِفي حيـاِتـِه،  َتنفُعـُه  أمـوًرا 
الِبـــــرِّ  َعــَلى  َوَتـَعـــــاَوْن  ــِم،  ـــعلُّ َوالتَّ الِقــــراءِة  َعـــَلى 
ْبــــِر،  َوالصَّ الُهدوِء  َعَلى  َنْفَسَك  ْد  َوَعوِّ ــْقـَوى،  َوالتَّ
الكبيـَر  َواحتـرِم  جــــاِرَك،  َراحـــِة  َعــــَلى  َواحـــرْص 

غيِر. َواعطْف َعَلى الصَّ

أمثلة للمالحظةمحاولة للفهم

ِم. 1 - َأْقِبْل َعَلى القراءِة َوالتَّعلُّ
2 - َتعاوْن َعَلى الِبرِّ َوالتَّقَوى.

بِر. ْد نفَسك َعلَى الُهدوِء َوالصَّ 3 - َعوِّ
4 - ِاحرْص َعَلى راحِة َجاِرَك.

غيِر. 5 - ِاحتِرِم الكبيَر واعطْف َعَلى الصَّ

ِه؟ - َماَذا َطلَب َثاِمٌر ِمْن َجدِّ
- نصَح اجلدُّ حفيَدُه. َفَماَذا قاَل؟

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
- يعّينا فعل األمر في اجلمل املعطاة.

- يكّونا أساليب أمر من أفعال محددة.
- يكتبا أربعة أفعال أمر من سورة املدثر بعد قراءتها.
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ُمناقشٌة واستنتاٌج

نة. - َأقـرُأ الكلماِت الـُملوَّ
س - َما نـــوُعهــــا أسمـــــاٌء َأْم َأْفعــــاٌل َأْم ُحــــــُروٌف؟                                              )َأفْعاٌل(

س - ِبمــــــاَذا أمــــــَر اجلدُّ )الـُمتكلُِّم( َحفيـــــَدُه ثامـــــر؟
َأمرُه ِبـ )اإلقباِل، التعاون، التعّوِد، احلرِص، االحتراِم، العطِف(.

س - َمَتى سيقوُم ثامر )الـُمَخاَطُب( ِبهذِه األعماِل؟
)في الـُمستقبِل القريِب َأو البعيِد(.
ى األفــعـــــال الَّتـي َتـــــدلُّ َعــلى طــلب حــدوِث َعــمــٍل فــي الـُمستقبــِل؟ س - إًذا َمـــــاذا ُتسـمَّ
)ُتسّمى أفعاَل أمٍر(

الَقــاعــــدة :

فعُل األمر :
م(. ُكلُّ كلمٍة َتدلُّ َعَلى طلِب عمٍل في الـُمستقبِل، )بعَد زمِن التَّكلُّ

مثال: اذكْر ربََّك حيُثما ُكْنَت.
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1 - ....................................... التفوَق هدَفَك.
ًرا ِلتستيقَظ َنِشيًطا. 2 - ....................................... ُمَبكِّ

3 - .......................................  ِفي قراءِتِك.

4 - .......................................  إَذا َأْخَطأِت.
5 - .......................................  َعَلى آثاِر بالِدَك.

َتْدِريباٌت

1
٭ َأخَتاُر ِمَن الصندوِق فعل أمٍر ُمناسٍب ِلكل مكاٍن خاٍل:

2

.)1( 1 - قال تعالى: 

.)2( 2 - قال تعالى: 

ـــــــا  ِمــــمَّ َوُكــــْل  ِبيــــِميــنــَك،  َوُكـــْل  اهلَل،  َســـمِّ  غــــالُم،  »َيا   : اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  رســــــــوُل  َقـــــــاَل   -  3

يليَك«)3(.

ُ ُكلَّ ِفْعِل أمٍر فيَما يأِتي ِبوضِع خطٍّ حَتتُه: ٭ ُأَعنيِّ

)1( سورة العلق.                        )2( سورة لقمان آية )19(.                        )3( متفق عليه. صحيح اجلامع برقم 7958 .

ْف َتَعرَّ

اْجَعل لي َتَمهَّ

َنــْم اْعَتِذِري
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3
٭ َأضُع ِفْعَل أمٍر ُمَناسٍب ِفي الـمكاِن اخلاِلي:
1 - ............................................... الِعلَم ِمَن الـمهِد إلى اللحِد.

2 - ............................................... َعَلى نظافِة َمْدرسِتِك.
3 - ............................................... ُنصَح والدِتِك.
خوِل. 4 - ...............................................  قبَل الدُّ

5 - ...............................................  احلقَّ وَلو َعلى نفِسَك.

)اللَّهمَّ اغفْر لي ذنبي(

4

٭ على منط الـمثال السابق أدعو ربي َأْن:

ُهمَّ ...................................................................... اللَّ

ُهمَّ ...................................................................... اللَّ

ُهمَّ ...................................................................... اللَّ

َر لي َأْمري. -  ُيَيسِّ
- ُيَوفَِّقني في دَراسِتي.

. - يحفَظ َواِلديَّ
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5
َق الـمعلم والـمعلمة لوحات إرشاديًة للتالميذ والتلميذات َعلَّ

ُله إلى أسلوِب َطَلـٍب باستخداِم  ٭٭ أقُرأ اإلرشاَد الـمكتوَب في ُكلِّ لوحٍة، ثم ُأَحوِّ
فعِل األمِر، على غراِر الـمثاِل األوِل:

إعادة األدوات إلى أماكنها
َأِعِد األدواِت إلى أماكِنها.

ِلْبس الزي الـمخصص في حصة العلوم
......................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

التعاون

وضع النفايات 
في سلة 
املهمالت

......................................................................................................
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٭٭ أْقرُأ اآلياِت السبَع اأُلْوَلى ِمْن سورِة الـُمدثِّر، وأكتُب أربعَة أفعاِل أمٍر ِمَن األفعاِل 
الواردِة فيها :

ُن أساليَب أمٍر ِمَن األفعاِل اآلتية: ٭ ُأَكوِّ

7

ابتعْد

ساِرْع

واظْب

َأْكِرْم

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

8

يقُف ثالثُة تالميَذ فيأتي األوُل بفعٍل ماض، ويأِتي الثـــاني مبضـــاِرِعِه، ويأِتــي الثالث باألمِر 
ِمْنه، ويتكّرُر َذِلك، وَمْن ُيخطْئ يخرْج ِمَن اللعبِة.

)1( تقوم التلميذات بأداء النشاط اللغوي نفسه .

)1(
ن�ساٌط ُلغويٌّ 
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.........................................................................................................................................................................................................................................................

هذه صورٌة ملنزِل تلك األسرة، وَقْد َخَرَج أفراُدها ما عدا ابَنها الـمسرَف.
- أدخُل ِمْن نقطِة البدايِة وأمرُّ في ممرات هذا الـمنزِل وأضع عالمة )✕( عند كلِّ موضٍع فيه 

استهالٌك غيُر سليٍم للكهرباِء حتى أصَل إلى نقطِة النِّهايِة.
- ُأْرِشُد َهَذا االبَن إلى كيفيِة االقتصاِد في استهالِك الكهرباِء باستخداِم فعِل األمِر.

َتَعلَّم اأََت�َسلَّى َواأَ

ا !؟  تساَءل ربُّ األسِرة ملاذا َلَديَّ فاتورُة َكْهرباء مرتفعٌة جّدً

البداية
النهاية
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ْدِريباٌت عامٌة على الفعل َتَ

مُتـــهـــا ولن أنســـــاها قـواعـــُد تعلَّ

الفعل

هو كل كلمة تدّل على حــدوث عمل في زمن معني.

أقسام الفعل من حيث الزمن

أمٌرمضارٌعماٍض

 كلُّ فعل يدّل على
 حدوث َعَمل في
الزمن الـماضي . 

كلُّ فعل يدّل على 
طلب َعَمل في  
الزمن الـمستقبل.

كلُّ فعل يدّل على 
حدوث َعَمل في الزمن  

احلاضر أو الـمستقبل.
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1 - َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص : »احفِظ اهلل يحفْظَك«)1(.                  .................................................................................               
2 - جتّنِب الـمشروبات الباردَة في الشتاِء.                       .................................................................................                              
3 - َأطفَأ رجُل اإلطفاِء احلريَق.                                      .................................................................................                              

ُر الـمملكُة العربيُة السعوديُة البتروَل.                ................................................................................. 4 - ُتَصدِّ
5 - يا أخي، استِعْن باهلِل.                                              .................................................................................                                         
6 - ُحبُّ الوطِن َيسري في دَمائنا.                                 .................................................................................                                     

ولُة ُطرًقا كثيرًة واسعة.                                ................................................................................. ِت الدَّ 7 - شقَّ

مُن )ماٍض َأْو ُمضارٌع َأْو َأمٌر( : ُ نوَع الفعِل الـملون ِمْن حيُث الزَّ ٭ ُأَبنيِّ

2
ُ َنوعُه: ٭٭ َأضُع فعاًل ُمناِسًبا ِفي الـمكاِن اخَلاِلي، ُثمَّ ُأَبنيِّ

1 - ............................................. الـُمسِلمون َحوَل الكعبِة.                         .................................................................................                         
2 - ............................................. الناَس َكَما حُتِبُّ َأْن ُيَعاِمُلوَك.                    .................................................................................                         
3 - ................................................ الطالبُة ُدروَسها.                                     .................................................................................                         
4 - َيا َحاِزُم ............................................. إَذا ُقِرَئ الُقرآُن.                             .................................................................................                       

5 - َأَمَرَنا اإلسالُم َأْن .............................................. الـمريَض.                       .................................................................................

6 - ................................................... اهلل اإلنساَن نعًما اَل حصَر لَها.                 .................................................................................

)1( رواه الترمذي، صحيح اجلامع الصغير برقم 7957 .              
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ُز نوَع كلِّ ِفْعٍل بتلويِن مساحتِه بالّلوِن الـمعَطى لُه: ٭ ُأميِّ

مـــــاض

مضارع

أمـــر

ُتْسِرُع

تُبِْحرُ
َصاَد

اْسَحْب
اْحَذْر
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4

5

٭٭ َأَتتبُع َتَسْلُسَل زمِن الفعِل )َسِمَع(، ثم ُأكمُل على نفِس الّنمِط:

ِاْسَتْيَقَظُيَسلُِّم

َيْسَمُعَسِمَع َنـْم

َيْزَرُع

ِاْسَمْع

٭٭ َأْكتُب الـُمضارَع َواألمَر ِلُكلِّ فعٍل ماٍض، ثم َأَضُع ُكاًل منهما في ُجملٍة ُمفيدٍة:

اجلملة الـمضارع واألمر منه الفعل الـماضي

...................................................................................

...................................................................................

الـمضارع .............................................

األمــــــــر .................................................
َسَجَد

...................................................................................

...................................................................................

الـمضارع .............................................

األمــــــــر ................................................. َنَظَر

...................................................................................

...................................................................................

الـمضارع .............................................

األمــــــــر .................................................
َصَدَق
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انيُة  وِر اآلتيِة بثالِث ُجمٍل ُمفيدٍة، تشتمُل اأُلْوَلى على فعٍل ماٍض، َوالثَّ ُر َعْن الصُّ ٭ أَُعبِّ
الَثُة على فعِل َأْمٍر: على فعٍل ُمضاِرٍع، والثَّ

6

ٍة َثَبتْت             أْنِفْق واَل َتْخَش ِمْن ِذي الَعرِش إقالال      َيقوُل خيُر الَوَرى)1( في ُسنَّ

) أ (أقرُأ البيَت السابَق، ُثمَّ ُأجيُب:
- َمْن ُهَو خيُر الَوَرى؟

ابِق؟ اِعُر ِفي البيِت السَّ - إالَم َيْدُعو الشَّ

)ب( أْستخرُج ِمَن البيِت: 
1 - ِفْعاًل َماِضًيا.                   2 - ِفْعاًل ُمَضاِرًعا.                      3 - ِفْعَل أمٍر.

           ...................................................                                                                                         ...................................................                                                                            ...................................................

)1( الورى : اخَلْلق.

7

.....................................................................................................................................................................................................................
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َة احلديثَة. َناعيَّ اعرْف وطَنَك، َواْقرْأ عْنُه، وحاوْل أْن َتْعرَف نهضَتُه الصِّ
َناعِة، واهتمَّ ِبَها،  إنَّ وطَنَك َعَرَف فْضَل الصِّ
ماَد  وِفي الِبالد مئاٌت ِمَن الـمَصاِنِع ُتْنِتُج السَّ
َواحلديَد  َوالورَق  األثاَث  ُع  َوُتَصنِّ َواألدويَة، 
لَب وَغيَرها. َوستْزَداُد َهِذِه الـَمَصانُع عاًما  َوالصُّ
بعَد آخَر إْن َشاَء اهلُل، وَسُتنتُج أكثَر، َوَستجعُل 

مة. ِة الـُمتقدِّ ناعيَّ وِل الصِّ الِبالَد ِمَن الدُّ

ُة ناِعيَّ ُتَنا ال�سّ َنْه�سَ

- أْقرُأ القطعَة، ثم أستخرُج ِمْنها :
1 - ِفْعلنِي َماِضيني.

.....................................................................  ، .....................................................................                         

ِم. 2 - ِفْعلنِي ُمَضارعنِي يُدالَّن َعَلى حدوِث شيٍء في زمِن التَّكلُّ
.....................................................................  ، .....................................................................                         

ِم. ن َعَلى حدوِث شيٍء بعَد زمِن التَّكلُّ 3 - ِفْعلنِي ُمَضارعنِي يُدالَّ
.....................................................................  ، .....................................................................                         

4 - َثالَثَة أفعاِل َأمٍر.
.....................................................................  ، .....................................................................  ، .....................................................................                         
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ُ َنوَع الكلماِت الـملونِة فيما يأتي )اسم، فعل، حرف(: ٭ ُأبنيِّ

1 - َخَلَق اهللُ السماواِت واألرَض في ستِة أياٍم.                ....................................، .................................... ، ....................................

غرى.    ....................................، .................................... ، .................................... 2 - َأْبِعِدي األدويَة عْن ُمتناوِل أُخِتِك الصُّ

3 - ُيدافُع اجلنديُّ عِن الوطِن.                                                       ....................................، .................................... ، ....................................

4 - َتْقِضي غادُة وقًتا ممتًعا في الـمكتبِة.                        ....................................، .................................... ، ....................................

2
ُمه، وَأضُع احلرَف الـمناسَب ِفي الفراِغ: ٭٭ َأِصُل ُكلَّ فعٍل ِبما ُيَتمِّ

َمشَى
َفاحْت

قفَز
طاَرْت
َم تكلَّ

. احلمامُة .................................................. اجلوِّ
الولُد .................................................. الرصيف.

فهٌد ..................................................  صوٍتٍ هادٍئ.
الرائحُة .................................................. الزهرِة.

الضفدُع .................................................. الـماِء.

- حُتل التدريبات حتت إشراف املعلم واملعلمة.   

أختبر معلوماتي )أ(?

1
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نِي حَتَت ُكلِّ اسٍم ُمَؤنٍَّث َعَلى غرار الـمثاِل  ٍر، َوَخطَّ ا حَتَت ُكلِّ اسٍم ُمَذكَّ ٭٭ َأَضُع َخّطً
الـمحلول ِفيما َيِلي:

٭ أِصُل االسَم اْلـُمذّكر ِبمؤنَّثه على َنَمِط الَكِلمِة الـمحُلولِة:

َأٌب
َأصَغُر

َخُروٌف
َسِريٌع
َجَمٌل
َفتَى

َأْحَمُر

ناقٌة
َحْمراُء

ُأمٌّ
فتاٌة

َسِريَعٌة
ُصْغرى
َنْعَجٌة

4

1 - »احلياُء شعبٌة ِمَن اإلمياِن«.)1(
اٌم«.)3( َة نـَمَّ يُن النَّصيحُة«.)2(                                  3 - »اَلَيْدُخُل اجَلنَّ 2 - »الدِّ

ْدُق ِزينٌة. 4 - الَقَناعُة َكنٌز اَل َيْفَنى.                      5 - الصِّ
)1( موسوعة احلديث الشريف، صحيح البخاري كتاب اإلميان رقم احلديث 9 .

)2( صحيح اجلامع، برقم 3417 .
)3( موسوعة احلديث الشريف، صحيح مسلم كتاب اإلميان رقم احلديث 290 .
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5
ا َبنْي القْوسنِي: ٭ َأْمأُل الَفراَغ بالِفعل الـُمناسِب ِممَّ

1 - ...................................... اأَلخْياَر وال ُتَصاحِب اأَلَشراَر.  )َصاَحَب - ُيَصاِحُب - صاِحْب(
ْفَء.   )َوفََّر - ُيوفُِّر - َوفِّْر( 2 - سوف ...................................... ضوُء الشمِس الدِّ

3 - ...................................... احَلليَب يا َفْيَصُل.                  )َشِرَب - َيْشرُب - ِاْشَرْب(
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َيِتيًما.                 )عاَش - َيعيُش - ِعْش( 4 - ...................................... محمَّ

.                 )َهَطل - َيْهِطل - ِاْهِطْل(     5 - ...................................... الـَمَطُر َقْبَل َيْوَمنْيِ

6

حترُص حكومُتنا الرشيدُة َعَلى جتميِل ُمُدِنها.
ور: ُر َعْن جتميِل الـُمدِن ِفيَما ال َيقلُّ َعْن ثالثِة أسطٍر، باالستعانِة بالصُّ - ُأَعبِّ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................
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) أ ( أقرُأ القطعَة السابقَة، ثم ُأجيُب َعّما َيْأِتي:
ِة؟ ِة َوالداخليَّ - َما الـمقصوُد بالنَّظافِة اخلارجيَّ

)ب( أستخرُج ِمَن القطعِة:
ًرا.    .............................. 1 - اسًما ُمَذكَّ

2 - اسًما ُمَؤنًَّثا.      ..............................
3 - فعاًل َماِضًيا، َوِفعاًل ُمَضارًعا، َوِفعَل أَمٍر.   .............................. ، .............................. ، ..............................

)جـ( أضُع الكلماِت التاليَة في ُجمٍل ُمفيدٍة :
                                الثَّوب                    َيحّث                           احلسد

........................................                        .......................................                   .........................................                         

)1( سورة املدثر.                 )2( الغل  : احلسد.              )3( سورة احلشر آية )10( .

ـــَظافــُة الــنَّ

نا الديُن اإلسالِميُّ َعَلى النَّظافِة في مواطَن كثيرٍة، َوالنَّظافُة َنوعاِن: نظاَفٌة خارجيٌة،  َحثَّ
َوِهَي طهارُة الثَّوِب َواجلْسِم َوالـمكاِن  )1( ونظافٌة داخليٌة، وِهَي 

واحلــسِد  الـحــقـــِد  ِمَن  القــلِب  طــهــارُة 
ْنيا  الدُّ ِفي  َربِّكم  ِبِرَضا  وَتفوزوا  حياِتكم  في  لتسعُدوا  النظافِة  َعَلى  َفحافظوا 

َواآلخرِة.

)3( )2(



7�

أختبر معلوماتي )ب(?

1
٭ أمأُل الفراَغ ِفي ُكلِّ جملٍة ِبفعٍل ُمناسٍب:

1 - ......................................................... في قوِلَك.
جِر. 2 - في فصِل اخلريِف .........................................................  أوراُق الشَّ

3 - ......................................................... الـُمحسنون َعَلى الُفَقراِء.
4 - .........................................................  هدَيًة أُلّمي.

2
أنيُث: ُ نوَعُه ِمْن حيُث التَّذكيُر َأو التَّ ٭٭ َأمأل الفراَغ ِفي ُكل ُجملٍة ِباالسِم الـُمناسِب، َوُأَبنيِّ

ِة. 1 - .................................................. عضٌو في اجلماعِة الصحيَّ
2 - .................................................. عروُس البحِر األحمِر.

3 - ُتعِجُبني .................................................. الـمهذبُة.
4 - .................................................. حيواٌن ُمفترٌس.

5 - تشقُّ .................................................. البحَر.

نوع االسم

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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نوعــــــــه الفعــــــــل اجلـَمـــل
ولُة الـموهوبنَي. ُع الدَّ تشجِّ

عاَد الـُمساِفُر َغانـًِما.

عاَم جيًدا. ِاْمَضِغ الطَّ

باِح. َنتناوُل اإلفطاَر ِفي الصَّ
اُْعُبِد اهلَل َكأنَّك َتراُه.

ريِر. َأمَسَك الَفَتى ِبيِد الضَّ

اليِة، ُثمَّ َأكتُب نوَعُه: ُ الفعَل ِفي اجُلمِل التَّ ٭٭ ُأَعنيِّ

4
ُق الـمطلوَب بنَي ُكلِّ قوسنِي ِفيَما َيلي: ٭ ُأحقِّ

1 - قرَأ سالـٌم قصًة َعْن بطوالِت الـُمسِلمنَي.                                 ..............................................................................
ُل الفعَل الـماِضي إَلى فعٍل مضارع َوُأعيُد كتابَة اجُلملِة( )ُأحوِّ

الِة.                                                        .............................................................................. ُن الـمؤذُن ِللصَّ 2 - ُيؤذِّ
ُل الفعَل الـُمضارَع إَلى فعٍل ماٍض َوُأعيُد كتابَة اجُلملِة( )ُأحوِّ

3 - الـمذاكرُة ِبتركيٍز.                                                              ..............................................................................
 )َأْنَصُح أِخي باستخدام فعِل األمر(
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اسمني

5

: ) أ ( أقرُأ احلديَث ُثمَّ
الِم. - أذكُر فائدتنِي ِمْن فوائِد إفشاِء السَّ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

َوَتْقرُأ  اَم،  الطعَّ »ُتطِعُم  َفَقاَل:  خيٌر؟  اإلسالِم  أيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِبيَّ  النَّ رجٌل  سأَل 
الَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتعِرْف«)1(. السَّ

)ب( أستخرُج ِمَن احلديِث:

.....................................................................

.....................................................................

اسمنياسمنياسمني حرفنيفعلني

)1( موسوعة احلديث الشريف، صحيح البخاري، كتاب اإلميان برقم 120 .

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
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َأْن العصــــــفـــــــوَر  عـلَّم  َمْن 

يهـــــِدي وحـَدُه العـــــقُل  َما 

َجـــْر؟ ــا  ِفـي الشَّ َيْبِنـــــَي ُعّشً

البشْر َيدِري  َلـْو  الكـوِن  ِفي 

عظمُة اخلالِق

) أ ( َأقرُأ األبياَت، ثم ُأجيُب:
- َما الشكُل الهندسّي خلليِة النَّحل؟

- َعالَم تدلُّ هذِه األبياُت؟
)ب( َأستخرُج ِمَن األبياِت اْسَم حيواٍن مذكٍر، وآخَر مؤنٍث: .................................... ، ....................................

)جـ( ِمْن أيِّ أجزاِء الكالِم الكلماِت الّتالية:
َم .................................... َأْن  .................................... يهِدي  .................................... الزاد  .................................... في .................................... َعلَّ

)د(َأضُع ُكلَّ كلمٍة ممايأتي في جملٍة مفيدٍة .
الَعْقل ........................................................................ َيْبني ........................................................................ 

لـُمْبَتـــَكـْر ا خلــــاليا  ا يــــَس  َتــــْســـــِد لنَّحـــــلـَة  ا ــــــم  وعــلَّ
َخـــــــْر ُيـــــدَّ صـــــيـــــــــًفا  اَد   لـــــــــزَّ ا أنَّ  لنـــــملـــَة  ا ـــــم  وعـلَّ
ْسَتـــــَتــْر ا َمــــْهــــَمـــــا  كـــــُه  ُتـــدر تـطلــُبــــــــه  مـــــا  نَّ  َأ َو
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1404هـ/ 1984م.
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12- محمد، جمال الدين، لسان العرب - ط1 - بيروت: دار صادر، 1998م.
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